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W miejscu, gdzie tężyzny fizycznej nabierzesz,
w mig, nawet się nie spostrzeżesz,
kawiarnia „Urok” gości witała,
w latach 60. prawdopodobnie powstała.

Na starych pocztówkach odnaleźć ją można, 
bawiła tu niejedna pani wielmożna.
W kierunku plaży stała otworem, 
bar tu był za dnia, a tańce wieczorem.
Śpiew, pływanie i kajaki,
czas to był nie byle jaki.

Sandacz kierunek marszu Ci wskazuje
wzrokiem, co w toni jeziora na czerwono opalizuje.
Larwy ważek dwa razy dziennie zjada,
dżdżownica na przekąskę też się nada.

Stoisz u stóp
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co dostąpił zaszczytu wielkiego.
Tytuł Wielkopolskiego Hitu Turystycznego uzyskał
i miano ulubieńca dzieci pozyskał.

W górę, lecz nie po rowerowej ścieżce, 
wspinać się będziesz jak po Śnieżce,
o wzroku sandacza pamiętając
i za nim wytrwale podążając.

Start! Grzybobranie teraz zaczynamy 

szlachetnego
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                                                      bez trudu szukamy.
Powszechnie prawdziwkiem jest nazywany, 
jesienią w lesie z nadzieją poszukiwany.

W zupie, sosie, suszony i smażony, 
w kuchni staropolskiej był już doceniony.

Wilk Cię bacznie obserwuje,
na nowym terenie łatwo się adaptuje.

to jego nazwa po łacinie,
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spotykając go na drodze strach Cię nie ominie.
Poprzez wycie się komunikuje,
żyjąc w watahach lasy zamieszkuje.

Hej, hej do grzybobrania wracamy,

czerwonego w koszyku mamy.
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Krawiec też nazywać się może,
czy nowe szaty nam uszyć pomoże?

O rany! Niech ktoś mnie ratuje,
lin powiada, że tu przenocuje.
Choć daleko mu do wieloryba,
przyznaj, że to piękna ryba.
Ciało drobną łuską ma pokryte,
wąsiki przy otworze gębowym ukryte.

ze wzgórza jak prawdziwy król lasu,
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zerka na nas od czasu do czasu.

zrzuca każdej wiosny,
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ciekawe czy wtedy jest radosny?

Nowy wieniec, gdzie na każdej tyce 
co najmniej sześć odnóg wyrasta
starczy tyle, koniec, basta!
Do 13 kilogramów waży.
Kto do niego podejść się odważy?

Terminów leśnych poznałeś tu wiele. 
Napisz jak leśnicy nazywają nogi jeleni?
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teraz czas do koszyka wrzucić,
możesz piosenkę sobie zanucić.
W Polsce rzadko występuje,
dobrym smakiem grzybiarzy ujmuje.

Zasker See, tak dawniej owo jezioro się nazywało,
w 1949 r. polską nazwę Sarcz przybrało.
Dwa tysiące metrów długości posiada, 
przepłynięcie go wpław – odpada.
Zachody słońca podziwiać tu każdy może,
najlepiej o wieczornej, letniej porze.

Zaczynając EKO przygodę
unieś w górę lekko brodę.
Wsłuchaj się w słowa węgorza olbrzymiego: 
„spójrz na końcówkę ogona mego,
tam piękna ścieżka, często uczęszczana
poprowadzi Cię bezpiecznie do samego rana”.

Pierwsze zadanie przy rybie się zaczyna,  

która
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                                                                     się nazywa. 
Ciekawe, czy woli mięsko czy też warzywa? 

Uważaj pod nogi, kaczki w berka się bawią
i przechodniów zaczepiają.

 co zieloną głową dysponuje,
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lusterkiem na skrzydle się charakteryzuje,
nurkując pod wodą rośliny zjada,
gatunek zwie się tak jak szarada ;)
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Uśmiechnij się do swego sąsiada 
tyle, ile najmniej kaczka jajek składa.

Zielony punkt kontrolny to następne zadanie,
stań przy nim, na pewno nic Ci się nie stanie. 

go postawiły,
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widoczną liczbą go opatrzyły:
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Jeśli nadal stojąc rozejrzysz się dokładnie,
coś, co pomaga ptakom w oko Ci wpadnie.
Na jednej z gałęzi w pobliżu zawieszony,
zimą z pewnością będzie napełniony.                                
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Przy najbliższej stojącej latarni, 
która mogłaby pochodzić z Narnii,
rower malowany gotowy do drogi
wskazuje kierunek, gdzie poniosą Cię nogi.
Śmiało z dotychczasowej drogi zejdź
i przez las, oddychając swobodnie przejdź.

Spaceruj bez pośpiechu, powoli,
ciesz się pięknym lasem do woli.
Wiewiórkę i lisa spotkać tu nietrudno.
Coś o nich opowiem, by nie było nudno.

Baśka – potocznie wiewiórka tak zwana,
z gromadzenia zapasów w dziupli jest znana.
Ochronie częściowej podlega,
zygzakiem przed zagrożeniem biega.
W sen zimowy nie zapada,
czasem lubi zjeść owada.

Lis symbolem jest chytrości,
sprytu oraz przebiegłości.
Linienie raz w roku przechodzi,
doskonały zmysł słuchu go nie zawodzi.
Drzewa szumią, runo leśne pachnące.
Szepniesz coś do ucha czerwonej biedronce?

Jeśli do skrzyżowania dochodzisz, 
swej dobrej kondycji dowodzisz.
W prawą stronę podróż należy kontynuować, 
trzecie słowo z widocznej tablicy przekopiować. 
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Pierwsza ryba, na którą się natkniecie,
hodowana jest na całym świecie.
Na wigilijnym króluje stole,
pływać lubi, lecz nie w rosole.
Najsmaczniejsza w galarecie.

Jak się nazywa, czy już wiecie?
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Gdy przy następnej tablicy staniecie
o sieciach rybackich trochę się dowiecie.

Narzędzie do połowu nr 7, to:
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Trzcianka. 
Na Starej  

Plaży

PARTNERZY:

www.regionwielkopolska.pl

GDZIE TO JEST?
Trzcianka leży w północno-zachodniej części 
Wielkopolski, w powiecie czarnkowsko-trzcia-
neckim na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 
178 i 180. Dzięki dogodnemu układowi komuni-
kacyjnemu z Trzcianki wszędzie jest blisko: 25 km 
do Piły, 86 km do Poznania, 120 km do Bydgoszczy 
i 170 km do Szczecina.

TEMATYKA
Wyprawa opowiada o walorach turystycznych, 
przyrodniczych i historii Trzcianki.

POCZĄTEK QUESTU

Park Ryb Słodkowodnych. Węgorz (makieta) na 
parkingu przy ul. 27 Stycznia, przy drodze nr 178.

NA CZYM TO POLEGA?

W czasie wędrówki będziesz rozwiązywał zada-
nia i zagadki, które doprowadzą Cię do miejsca,  
w którym została ukryta skrzynia skarbów  
z pieczęcią. Odcisk pieczęci na ulotce jest po-
świadczeniem zakończenia wyprawy. W Księdze 
Questowiczów, którą znajdziesz w skrzyni, możesz 
zostawić swój wpis i podzielić się z innymi uczest-
nikami wrażeniami z wycieczki.

Na zdobywców Wielkopolskich 
Questów czeka Odznaka Krajoznawcza PTTK 
„Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”. Szczegóły na 
www.regionwielkopolska.pl

40 min

Skarb ukryty jest w oddali, 
ochrania go kilka pali.

Jak chata drwala to trochę wygląda
i ze wzgórza na Ciebie spogląda.
Ptak udał się tam na spoczynek,
daj mu trochę witaminek.

On strzeżonym skarbem się odwdzięczy
i do ręki Ci go wręczy.

Nadszedł czas na rozstanie
Twój ślad na zawsze tu pozostanie.  

.
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Kto wąsiska zakręcone, długie ma,
a w paszczy drobne ząbki ukrywa?

To co 100 kg ważyć może,

31
o oliwkowozielonym kolorze.

jadalny

5
to ostatni grzyb w Twoim zestawie, 
o przepięknej jasnożółtej barwie.
Pod nazwą stągiewka też występuje,
właściwości antybakteryjne wykazuje.
Nazwa z 1830 roku się wywodzi, 
z rzędu pieprznikowców pochodzi.

Stanica wędkarska, co imię „Czesiówka” dostała,
tajemniczy element również zyskała.
Na łańcuchu w progu jest zawieszony,
pomoże Ci, gdyś spragniony.
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Neptun niegdyś się tu zjawił
i trójząb swój pozostawił.

tu wisi, ciekawe w jakim humorze?
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Niejeden przestraszyć się go może.
Lądowym głównie jest zwierzakiem,
w Kambodży smażonym bywa przysmakiem.

Wzrok od niego możesz już odwrócić
i w kierunku wysepki się zwrócić.
Widok piękny podziwiać stąd każdy może,
nie trzeba jechać nad morze.

Ostatnia ryba nam pozostała, 
w rzeczywistości wcale nie jest mała. 
Na ptaki wodne i płazy poluje, 
z podwodnej kryjówki atakuje.
Na przystań żeglarską bacznie zerka,
Czy pobawisz się z nim w berka?

  trasę dalszą jak drogowskaz

9                                       pokazuje,
dobrą energią emanuje.

Na „Starej Plaży” nazywanej tak przez wielu,
usiądź drogi przyjacielu.
Niech każdy Ci tej chwili zazdrości, 
poczuj się jak w krainie szczęśliwości.

Czas już kończyć naszą przygodę,
zdobywając jeszcze nagrodę.
W głęboką wodę musisz zanurkować,
przy pierwszej boi się zameldować! ;)

Nie wierz w te słowa drogi Kolego, 
czeka Cię zupełnie coś innego!
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Więcej questów znajdziesz na:  
www.regionwielkopolska.pl 
www.questy.org.pl 
www.questing.pl

Miejsce na skarb

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazi-
miery Iłłakowiczówny w Trzciance 
nr telefonu: 67 216 33 59
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-19.00
sobota w godz. 8.00-15.00


